
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 – Α 147) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

  - 2 - 

 

  

 
 

 

                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
1
 

 
 
  

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ
2
: 

 
ΣΑΤΑ (Κ.Α.Ε. 00.6117.0013) 

 

    

 

  

  

ΔΔ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥΝΝΟΟΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑΓΓΩΩΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜΟΟΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑΝΝ ΑΑΔΔΟΟΧΧΟΟ ΥΥ   ΠΠ ΑΑΡΡΟΟΧΧ ΗΗ ΣΣ   ΥΥΠΠΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΩΩΝΝ  

 
 

 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 3 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

  δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό  
 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 
 

ΠΠ ΑΑΡΡΟΟ ΧΧ ΗΗ   ΥΥΠΠΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΩΩΝΝ   ΙΙ ΑΑΤΤ ΡΡΟΟΥΥ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   
(CPV 85121000-3) 

  
 

Εκτιμώμενης αξίας  14.994,94  € (με Φ.Π.Α. 24%) 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 
παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1. 1                  Αναθέτουσα αρχή4    :   ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Οδός                                               :   Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ.Κωδ. : 81 132 
Τηλ. : 22513  50562 – 22513 50557-22513-50585 
Telefax : 22513 50508 
E-mail            : dimoprasion@mytilene.gr 
Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία – Τσαπώνη Μαρία – Αναστασίου 

Αιμιλία 
 
 

1.2 Κύριος του Έργου :         ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 5  
 

1.3 Εργοδότης:                                    ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ6 
 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή :                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (φάση ανάθεσης) 7 
 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :        Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8 
 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
                                                            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 

 
1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 
στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω 
οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης10 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α)  η με αρ. 3/ΥΠ/2017 περίληψη διακήρυξης 11,   
β)  η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την  
     αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική  πρόσβαση12 στα έγγραφα 
της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.mytilene.gr (ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή 
προκηρύξεις)13. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες 

http://www.mytilene.gr/
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που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 8-9-2017.14  Επίσης μέχρι 

την ημέρα αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας 

σύμβασης παροχής Υπηρεσίας15” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να 

λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.   

 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,  
 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  
 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή  
 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής16.  
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά  

του …………………………………………………………………………..17  
για την Υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  

με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ  
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 14-9-201718 

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του  προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 
 
3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής19» κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς 
να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά20», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 του 
παρόντος. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 3.2 του παρόντος. 
 
3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
ημερομηνία  υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 
 
3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα21, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές 22. 
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3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 
α) από τον ίδιο τον συμμετέχοντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην αίτηση υποβολής προσφοράς απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής23. 

 
 

Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 
 

4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία  στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται  επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά24. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του 
παρόντος (η ώρα και ημέρα άφιξης αναγράφεται στο πρωτόκολλο και πάνω στον φάκελο και 
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, 
κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη 
διαδικασία του διαγωνισμού. 
 
4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 
παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που 
παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού 
φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και καταγράφονται τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Στη συνέχεια: 
 

4.3  Tο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές 
προσφορές των συμμετεχόντων και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό πρακτικό.  
 
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη. 
 
Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης της οικονομικής 
προσφοράς υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). 
 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύμβασης25 

 
5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
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εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών26 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
5.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει  εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
 
5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. 27 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού28  του άρθρου 18 του παρόντος ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 
του παρόντος, 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της παρούσης, η 
δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
 
5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν29, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της 
παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας30. 
 
5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.31 ότι πληροί, κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4. της παρούσας,  δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας32. 
 
5.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της 
παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται33. 
 
5.7 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Λέσβου34 για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση 
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης.   
 
5.8   Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν35.  
 
5.9 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει36. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
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προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 
παρόντος.  
 
 
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές – Ασφαλιστικά Μέτρα / Ενστάσεις 
 
 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. 
  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών37  

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 
συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
 
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης38 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

 
8.2 Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων, στο άρθρο 6 της 
παρούσας, βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36 και 37 του ν. 4129/2013 εφόσον απαιτείται, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας 
μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 
άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19, κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 

8.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού39 έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται40. 
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Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1.  Το Συμφωνητικό41, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη , 

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

 
Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  

10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση42. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

10.2  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)43.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα44, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.45, 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

10. 3  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

10.4   Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 
παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

 
1. Ο Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν 
εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν 
εκδοθεί για την ερμηνεία του46. 

2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/200547 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

3. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 
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4. Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Ο Ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

6. Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. (Μέχρι τις 31/12/2016) Ο Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»48. 

8. Ο N. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει49.  

9. Ο Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’50, καθώς και η 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 
(Β΄1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

10. Ο Ν.2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 

11.  Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως 
ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση 
αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

12. Το Ν.Δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής 
αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32). 

13. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

14. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 
του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

15. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., 
υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 14.999,04€ (χωρίς ΦΠΑ) και θα 
χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου από το  ΚΑ 00.6117.0012 που είναι εγγεγραμμένος στο 
προϋπολογισμό του 2017.   
12.2 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από 
την υπογραφή της. 

 
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
13.1 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά51. 

13.2 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

13.3 Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6)52 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών του επομένου άρθρου53. 

 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 
14-9-2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10.00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών). 

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές (κατά το άρθρο 3.5 του 
παρόντος). 

 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης54  
 
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό55  

Δεν απαιτείται. 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης56 

Δεν απαιτείται. 

15.3     Εγγύηση προκαταβολής57 
Δεν απαιτείται. 

 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

 
16.1 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:  

16.2 Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο,  στο ΚΗΜΔΗΣ58, 

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www mytilene.gr)59.  

16.3 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, 
τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης60.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 
επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας. 
 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα (Ιατροί Εργασίας) ή νομικά πρόσωπα 
(αδειοδοτημένες ΕΞΥΠΠ), που έχουν ειδικότητα κατάλληλη κατά τα προβλεπόμενα στη μελέτη, να 
ασκήσουν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 
   

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  
 
 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων61: 
  
18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄215 ). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
 
18.1.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   
ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

 
Δεν αποκλείεται62 ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 
 

18.1.3 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις63:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ 
του ν. 4412/2016, 
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(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου64,  

 
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

 
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
 
(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 
(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
 

(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016  
 

(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

 
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 
 
18.1.4 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 
18.1.1, 18.1.2, 18.1.465.   
 
 
18.1.5 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

 
 
Άρθρο 19 .  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής66 
 
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους.  



 

  - 15 - 

 

  

 
 

 
 
 
19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του νόμου 
3850/2010. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
 
Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

  

20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ από την ΕΑΑΔΥΣΗ, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις67:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 του παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
παρόντος.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, 
 
 
20.2       ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς68, το οποίο 
αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, όπως αναφέρονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς, 
την προσφερόμενη τιμή και την συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την 
προσφερόμενη τιμή για την παροχή της Υπηρεσίας και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της 
σύμβασης.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά 
τους όρους του  άρθρου 7 του παρόντος.  

 
Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης  
 
21.1   Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής» 

 
Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα (έλεγχος νομιμοποίησης, μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής)69 

  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη, κρίνονται70 κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος 
άρθρου και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. Αν στις ειδικές 
διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά 
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θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται 
της ημερομηνίας του άρθρου 14 της παρούσας. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι (6) μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 14 της παρούσας. 
 

Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19 της παρούσας πρέπει να ικανοποιούνται από όλα τα 
μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19 της παρούσας  αρκεί να 
ικανοποιούνται από ένα εκ των μελών της ένωσης71. 
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά72, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1. του 
παρόντος: 
 

22.1.  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου (Φ.Ε.Κ. με το καταστατικό της 
εταιρίας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού 
της εταιρίας, στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, ή των  ενώσεων νομικών προσώπων σε 
περίπτωση  ένωσης, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της 
εγκατάστασης του προσφέροντος). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώματος υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώματος υπέγραψε και ο  προσφέρων αρνηθεί 
εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσμευσή του, αποκλείεται και η σύμβαση καταρτίζεται με τον επόμενο 
κατά σειρά βαθμολογίας προσφέροντα, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5.3 της παρούσας.  

 

22.2 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

22.2.1  α) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος73, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
στα πρόσωπα που ορίζονται στα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

   Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 
ανήκουν σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του  προσφέροντος, 
οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν 
εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικημάτων. 

β) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 
οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  

Οι Έλληνες Ιατροί Εργασίας ως φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ασφαλιστικού 
οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι.  

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι αλλοδαποί προσφέροντες 
(φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε 
ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν 
σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους ή χώρας.  
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Οι ελληνικές Εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας ΔΟΥ. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ΔΟΥ. 

 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  
Για την περίπτωση β’74, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά πτώχευσης και 
αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση 
υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας με μορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και 
Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τις Διευθύνσεις Εμπορίου των 
Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 
σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’75, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 
ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού76.  

Για την περίπτωση θ’77, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα Ιατρούς Εργασίας - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του 
αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη 
διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Οι Εταιρείες, καθώς και τα 
φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν 
υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο 
υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα.  

22.2.2  Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α’ έως γ', το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α' έως γ'. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)78. 

 

22.3. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

22.3.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) Ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως 

πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «γιατρός 

εργασίας» νοείται εφ’ εξής ο γιατρός που διαθέτει την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο νόμο 3850/2010. 

 

Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν.1568/85, έχουν 

δικαίωμα να ασκούν: 

1) οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συνάψει συμβάσεις 

παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων 

αυτών συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη. 
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2) οι γιατροί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτελούν καθήκοντα γιατρού εργασίας 

χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης 

ειδικότητας. 

Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση 

εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι  

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 
 

Άρθρο 24 - Διάφορα: 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις -αποφάσεις79: 

 Η με αριθμ. πρωτ. 178/24-11-2016 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ανάθεση των Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 
και Γιατρού Εργασίας 
 

               Μυτιλήνη, 29-8-2017 

 

        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο Συντάξας                                      Ο Τμηματάρχης 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 851/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής80 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                 
1 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής (ή του αναθέτοντος φορέα, πρβ. προηγούμενη 
σημείωση).  
2 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου 
στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ 
προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 
3   Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ή του αναθέτοντος φορέα). 
4 Σε περίπτωση αναθέτοντα φορέα κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016, ο όρος 
«αναθέτουσα αρχή», σε όλο το κείμενο της διακήρυξης, αντικαθίσταται από τον όρο «αναθέτων 
φορέας». 
5 Ως «Κύριος του Έργου» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του Δημόσιου Τομέα, στον οποίο ανήκει 
το έργο για το οποίο εκπονούνται μελέτες και παρέχονται τεχνικές υπηρεσίες (άρθρο 2 παρ. 3 περιπτ. 
1 του ν. 4412/2016), π.χ. το Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον 
αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, θα πρέπει να γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός, όπως π.χ. 
Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Υ./Διεύθυνση Οδικών Υποδομών κ.ο.κ.  

6 Ως «Εργοδότης» νοείται η αναθέτουσα αρχή που καταρτίζει σύμβαση μελέτης με τον ανάδοχο είτε 
για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου (άρθρο 2 παρ. 3 περιπτ. 2 του ν. 
4412/2016). 
7 Ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του εργοδότη, που εποπτεύει την 
εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης, ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, 
ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης (άρθρο 2 παρ. 3 περιπτ. 3  του ν. 4412/2016). 
8 Ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, 
έλεγχο και διοίκηση της συναφθείσας  σύμβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής (άρθρο 
2 παρ. 3 περιπτ. 4 του ν. 4412/2016). 
9 Ως «Τεχνικό συμβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί στον 
εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται από 
την Προϊσταμένη Αρχή (άρθρο 2 παρ. 3 περιπτ. 5 του  ν. 4412/2016). 
10 Κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 14 του ν. 4412/2016. 
11 Η περιπτ. (β) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη αν δημοσιεύτηκε προκαταρτική 
προκήρυξη στην Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβ. παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4412/2016). 
12 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονική διάθεση των 

εγγράφων της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των 
ορίων.  

13 Συμπληρώνεται η ιστοσελίδα στην οποία θα είναι προσβάσιμα τα έγγραφα της σύμβασης. 
14 [Α] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (άρθρου 235 
για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ) συμπληρώνεται η έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του 
άρθρου 14 της παρούσας. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 27 και 
της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4412/2016, συμπληρώνεται, αντί της έκτης, η τέταρτη ημέρα (πρβ. 
άρθρο 60 παρ. 3 περ. α’ του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η 
προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.  
[Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (άρθρου 235 
για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ) , συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά 
τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
15 Πρβλ. άρθρο 45 παρ. 3, 6, 8(Α) του  ν.  4412/2016. 
16 Πρβ. άρθρο 96 του ν. 4412/2016.  
17 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, 
fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 
18 Συμπληρώνεται η ημ/νια του άρθρου 14 της παρούσας. 
19 Πρβλ άρθρο 93 του ν. 4412/2016. 
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20 Πρβλ άρθρο 95 του ν.  4412/2016. 
21 Πρβλ άρθρο 96 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
22 Για την έννοια της μη κανονικής προσφοράς, πρβλ άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
23 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
24 Πρβ. άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
25 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
26 Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). 
27 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση άνω των ορίων, άλλως για τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ή το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 
δήλωσης της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
28 Mε την επιφύλαξη των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
29 Πρβ. άρθρο 104 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
30 Πρβ. άρθρο 80 του ν. 4412/2016. 
31 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (άρθρου 235 για 
τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ), άλλως για τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ή το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της Αρχής του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
32 Άρθρο 104 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
33  Τελευταία εδάφια των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.  
34 Αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής. 
35 Άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει 
την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο 
έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων 
με δαπάνες τους, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α’ 34). 
Πρβλ. και παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016. 
36 Άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
37 Άρθρο 102  του ν. 4412/2016. 
38 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016. 
39 Το συμφωνητικό επί ενώσεων υπογράφεται από το νόμιμο κοινό εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά 
την υποβολή της προσφοράς. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα 
του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η 
έδρα του εκπροσώπου του (άρθρο 182 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Από πλευράς εργοδότη, το 
Συμφωνητικό θα υπογραφεί από το  νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
40 Άρθρο 105 παρ. 5 του  ν. 4412/2016. 
41 Ως  «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ και του 
αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της 
περιπτ. (14) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.  4412/2016, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι 
πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής (άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 του ν. 4412/2016). 
42 Πρβ. άρθρο 53 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
43 Πρβ. άρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
44 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε 
να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 
45 Πρβ. άρθρο 2 του ν. 3712/2008 (Α’ 225). 
46 Οι κανονιστικές πράξεις, οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι εγκύκλιοι είναι αναρτημένες, κατά 
περίπτωση, στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr) και του 
Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

47 Πρβλ. άρθρο 377 παρ. 1 περ. 40 και άρθρο 379 παρ. 10 και 12 του ν. 4412/2016. 

48 Για την έννομη προστασία, πρβλ άρθρα 377 παρ. 1 περ. 27,  379 παρ. 7, 8 και 11  και 376 παρ. 2 
πρώτο εδάφιο και παρ. 12 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 345 – 374 του ν.  

http://www.eaadhsy.gr/
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4412/2016, παραμένει σε ισχύ ο ν. 3886/2010 για τις συμβάσεις άνω των ορίων. Για τις συμβάσεις 
κάτω των ορίων, μεταβατικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το 
άρθρο 376 παρ. 12 του ως άνω νόμου. 

49 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 
καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021. Πρβ.  και άρθρο 377 παρ. 1 περ. 40 τρίτο εδάφιο του ν. 
4412/2016. 

50 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρμογή 
των διατάξεων για τον έλεγχο του Ε.Σ.Ρ. 

51 Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστόσο, στην παράγραφο 13.1 η αναθέτουσα 
αρχή έχει συμπληρώσει ότι γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, η παράγραφος 13.2 
απαλείφεται και αναριθμούνται οι υπόλοιπες. 
52 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται 
κατ' ελάχιστον σε 6 μήνες, εντός του οποίου πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Όταν στο διαγωνισμό 
υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 10 μήνες. Αν 
συντρέχει και περίπτωση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ως άνω χρόνος 
ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά 3 επιπλέον μήνες αντίστοιχα.    
53 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής (πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 
περ. α’ και άρθρο 97 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 
54 Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, πρβλ. άρθρο 302 του ως άνω νόμου. 
55 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο (αρθ. 72 παρ. 1 
περ. α εδ. στ’ του ν. 4412/2016). 
56 Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 
20.000 ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρίτο του 
ν. 4412/2016). 
57 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή 
ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα 
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής. 
58 Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 και το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 (άρθρο 296 για τις συμβάσεις 
του Βιβλίου ΙΙ) και την ΚΥΑ  Π1/2380/2012 (Β’ 3400). Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του 
άρθρου 38 του ν. 4412/2016 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 120 και την παρ. 5 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, ως 
χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων, νοείται η ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
59 Πρβ. και άρθρο 2 του παρόντος. Επισημαίνεται ότι για τις προκηρύξεις κάτω των ορίων του άρθρου 
5 του ν. 4412/2016 (άρθρου 235 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ), προβλέπεται η έκδοση 
τυποποιημένου εντύπου από την ΕΑΑΔΗΣΥ. Πρβλ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 
332 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ). 
60 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύει έως την 
1.1.2021 (πρβ. άρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016). 
61 Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016. 
62 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
63 Οι λόγοι της παραγράφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 

73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. Επισημαίνεται 
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ότι, σε περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε δυνητικού λόγου αποκλεισμού της παρ. 18.1.5 και 
πρόβλεψης του στην παρούσα διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει υποχρεωτικά τον 
οικονομικό φορέα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. 
Επισημαίνεται ότι η επιλογή της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους αποκλεισμού της 
παραγράφου 18.1.5 διαμορφώνει αντιστοίχως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
και τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν 
επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, απαλείφεται η σχετική 
παράγραφος (ή όσοι από τους λόγους αποκλεισμού δεν επιλεγούν) και δεν συμπληρώνεται 
αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα. 

64 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016). 

65 Πρβ. παρ. 6 άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 
66 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή 
και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του 
ν. 4412/2016). 
67 Βλ. άρθρο 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
68 Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 περ. ε’ του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο 
συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στη διακήρυξη κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ιδίου νόμου (συμπληρώνεται 
κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή). 
69 Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο και στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016.  
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 
ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 
του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
70 Πρβ. άρθρο 104 παρ. 1 πρώτο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
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71 Πρβ. και τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  του  ν. 4412/2016 (άρθρου 307 για συμβάσεις του 
Βιβλίου ΙΙ). 
72 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη.  
73 Άρθρο 80 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016. 
74 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
75 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
76 Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι 
συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

77 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
78 Άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
79 Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωμοδοτήσεις. 
80 Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 
4412/2016). 
 


